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Clàssics
Es reediten obres de referència de 
grans noms de la literatura 
catalana i universal com Stefan 
Zweig, Prudenci Bertrana, Fernão 
Mendes Pinto i Maria Aurèlia 
Capmany, de qui enguany es 
compleix el centenari del seu 
naixement

Un terror absolut persegueix 
Irene Wagner: la por a perdre-
ho tot d’ençà que una veïna l’ha 
enxampat al pis del seu amant i 
amenaça d’explicar-ho al marit. 
Aquest temor transformarà la 
manera de veure la vida de la 
protagonista, que no vol 
renunciar a la vida matrimonial 
acomodada però tampoc vol 
trencar amb l’home que estima. 
Mitjançant una narració 
intensament psicològica i una 
prosa virtuosa, Zweig s’endinsa 
en les profunditats de l’ànima 
humana i desenvolupa una 
excel·lent novel·la curta.

POR 
Stefan Zweig 
Quaderns Crema / Acantilado 
Trad. Joan Fontcuberta 
128 pàg. 
12 !

Han passat 60 anys d’ençà que 
Josep Maria Espinàs va 
escriure el relat d’un viatge 
d’un camioner i la crònica 
judicial d’un accident. Entre el 
reportatge i la novel·la, aquell 
text es va convertir en una de 
les seves obres literàries més 
celebrades i més innovadores 
de la narrativa catalana de 
l’època. Ara La Campana 
reedita el títol, que Miguel 
Delibes va equiparar amb 
Hemingway i que Espriu va 
comparar amb “la 
consistència” de les obres 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

COMBAT DE NIT 
Josep Maria Espinàs 
La Campana 
240 pàg. 
15 ! 

La trobada d’André Breton amb 
una dona anomenada Nadja 
va fascinar l’escriptor fins al 
punt que es va veure abocat a 
transformar-la en una història 
literària. A Nadja, Breton 
explica la relació amb la dona a 
través d’una escriptura no 
lineal que s’ancora en la realitat 
i es vehicula a partir de 
referències a altres autors 
surrealistes. Densa i 
experimental, la novel·la és una 
de les obres més importants 
d’André Breton i està 
considerada l’obra germinal 
del surrealisme literari.

NADJA 
André Breton 
Adesiara 
Trad. Joaquim Sala-Sanahuja 
160 pàg. 
18 !

“Sense passejar seria mort fa 
temps”, deia Robert Walser. 
Per a ell, caminar era molt més 
que una manera de traslladar-
se d’un lloc a un altre. Coetani i 
admirat per Kafka, Walser va 
elaborar una dissertació sobre 
tot el que es desprèn d’aquesta 
pràctica que convida a divagar i 
a dur a terme una introspecció 
per conèixer-se a un mateix. 
El llibre, que es complementa 
amb un assaig de W.G. Sebald 
sobre l’escriptor, és una defensa 
pausada de l’art de caminar, 
contemplar la natura i 
reflexionar sobre el món.

LA PASSEJADA 
Robert Walser 
Flanêur 
Trad. Teresa Vinardell 
104 pàg. 
18 !

La tercera entrega de la trilogia 
Entre la terra i els núvols 
–formada també per L’hereu i 
El vagabund– descriu la vida a 
Barcelona entre el 1912 i el 
1938, els anys que Prudenci 
Bertrana va viure a la capital 
catalana. El títol, que es va 
publicar set anys després de la 
mort de l’escriptor gironí, 
reflecteix el seu pòsit 
autobiogràfic. Amb un estil 
visceral i honest, Bertrana 
relata també les frustracions 
personals lligades a fets 
dolorosos com la mort de tres 
dels seus quatre fills.

L’IMPENITENT 
Prudenci Bertrana 
Ela Geminada 
504 pàg. 
21,90 ! 

Aprofitant el centenari del naixement de 
Maria Aurèlia Capmany, Males Herbes 
recupera aquest clàssic en què 
l’escriptora homenatja l’Orlando de 
Virginia Woolf. Ho fa amb un 
protagonista que canvia de sexe segons 
les circumstàncies i que viu en diferents 
períodes de la història catalana. 
Capmany construeix un joc de miralls 
que dona peu a una reflexió irònica i 
punyent sobre els rols sexuals i que és, 
alhora, el nucli d’una novel·la convertida 
en tresor ocult del fantàstic català.

QUIM / QUIMA 
Maria Aurèlia Capmany 
Males Herbes 
305 pàg. 
16 !
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Història
El Maig del 1968, el catalanisme i les 
lluites pels drets civils protagonitzen els 
assaigs d’història d’aquest Sant Jordi

La desconfiança i la falta de 
comunicació imperen en el 
matrimoni protagonista de 
La clau. El marit frisa per 
estimular la sexualitat 
compartida però no gosa 
demanar-l’hi a l’esposa, que ha 
seguit una educació molt 
convencional. Per resoldre-ho, 
Tanizaki idea una estructura 
narrativa formada pels dietaris 
de la parella, que, llegits en 
paral·lel, expressen els desitjos 
ocults dels dos. Ell deixarà a 
l’abast la clau del calaix on 
guarda les confessions perquè 
la dona pugui llegir-les.

LA CLAU 
Junichiro Tanizaki 
Viena 
Trad. Albert Nolla 
184 pàg. 
17 !

La crítica literària Marina 
Espasa defineix El cor de les 
tenebres com “la mena de 
llibres que s’haurien de llegir a 
les escoles”. L’obra de Conrad 
és un dels brutals testimonis 
del sistema colonial que va 
regir el planeta. El llibre narra 
la història del capità Marlow, 
que viatja pel riu Congo a la 
recerca del misteriós Kurtz. La 
novel·la es deixa portar per una 
atmosfera d’irrealitat i fantasia 
que posa en dubte el que passa i 
que converteix el viatge de 
Marlow en un malson pudorós 
sobre l’horror de la humanitat.

EL COR DE LES TENEBRES 
Joseph Conrad 
Sembra Llibres 
Trad. Yannick Garcia 
136 pàg. 
10,50 !

Després de rebre el premi de traducció 
Vidal Alcover, Gabriel de la S.T. Sampol 
ha traduït Peregrinació, un dels clàssics 
del segle XVI de la literatura portuguesa. 
L’autor entén la peregrinació com 
l’aventura vital en què s’acumulen 
experiències, viatges i descobertes a 
través d’un protagonista polifacètic que 
encarna les vivències de molts 
aventurers. Lluminós i desbordant, el 
llibre va col·locar les bases de la novel·la 
romàntica d’aventures des d’una 
perspectiva moderna.

PEREGRINACIÓ 
Fernão Mendes Pinto 
Edicions de 1984 
Trad. Gabriel de la S.T. Sampol  
448 pàg. 23,50 !

El que més atreia Gustav 
Meyrink de la figura mitològica 
del Gólem era la idea d’un 
monstre que obeeix cegament 
el seu amo. El 1915 l’escriptor 
va apropiar-se del mite jueu per 
teixir una història d’assassinats 
en una Praga embolcallada de 
misteris i fantasia. Alabat per 
noms de la literatura com 
Kafka, Lovecraft i Borges, 
el llibre de Meyrink uneix 
descripcions oníriques amb una 
trama detectivesca en una 
atmosfera asfixiant que nodreix 
un dels grans clàssics de 
la literatura fantàstica.

EL GÓLEM 
Gustav Meyrink 
Més Llibres 
Trad. Ramon Monton 
352 pàg. 
20,95 !

Dolors Marín ha dedicat més de cinc anys a confegir el relat de 
les pioneres en la lluita pels drets civils. El llibre explica com va 
néixer el moviment, com van assolir grans projectes i com es 
van fer sentir alhora que rescata el testimoni oblidat de dones 
que van combatre per la igualtat i van trencar estereotips.

ESPIRITISTES I LLIUREPENSADORES 
Dolors Marín / Angle 368 pàg. / 19,90 !

Josep Fontana explica com va entrar en contacte amb la 
professió i dona forma a la seva manera d’entendre l’ofici 
d’historiador, que està lligada a un compromís amb el món on 
viu i amb la responsabilitat d’explicar els problemes de present 
i passat amb la voluntat de resoldre’ls.

L’OFICI D’HISTORIADOR 
Josep Fontana / Arcàdia 272 pàg. / 22 !

J.V. Foix va escriure quan era jove un retrat generacional 
traçant una perspectiva literària sobre els seus amics. Pompeu 
Fabra, Carles Riba, Josep Carner, Salvat-Papasseit i Joaquim 
Folguera configuren els relats aixoplugats en aquest volum, en 
què Foix busca la seva veu narrativa i juga amb el llenguatge.

CATALANS DE 1918 
J.V. Foix / Tusquets 128 pàg. / 14 !

González Férriz posa el focus en els múltiples esdeveniments 
polítics i socials que van coincidir el 1968 arreu del món. En 
format crònica, el llibre repassa fets clau com les morts de 
Martin Luther King i Bobby Kennedy i els aldarulls en ciutats 
com Tòquio, Madrid, Roma i Berlín.

1968. EL NACIMIENTO DE UN MUNDO NUEVO 
Ramon González Férriz / Debate 272 pàg. / 18,90 !

Per abordar el catalanisme progressista, Montserrat Tura 
reivindica la força transformadora i dinàmica del camp des de 
la proximitat del relat familiar. L’assaig, que li ha valgut el 
premi Carles Rahola, és una lliçó política i pedagògica sobre 
l’arribada del progrés i la llibertat a Catalunya.

REPÚBLICA PAGESA 
Montserrat Tura / Pòrtic 328 pàg. / 18,50 !


